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Pendahuluan 

Perkembangan dunia bisnis yang mulai meningkat menuntut adanya 

persaingan yang ketat antar perusahaan. Perusahaan sebagai suatu organisasi 

bisnis dengan tujuan utama memperoleh laba yang maksimal harus siap 

berkompetisi dengan mengelola segala sumber daya yang dimiliki perusahaan. 

Satu-satunya sumber daya perusahaan yang memiliki nilai kompetitif ialah 

sumber daya manusia, karena  memiliki peran dalam membantu para manajer 

untuk membawa perusahaan mencapai tujuan yang diinginkan.  

Karyawan merupakan tulang punggung dan penggerak jalannya aktivitas 

dalam perusahaan. Hal ini membuat karyawan memiliki peran penting terhadap 

kinerja perusahaan, dimana kinerja perusahaan sangat ditentukan oleh kondisi 

dan perilaku setiap karyawan (Sidharta dan Margaretha, 2011). Agar dapat lebih 

unggul dalam persaingan, maka pengelolaan sumber daya manusia harus dapat 

berjalan dengan baik sehingga perusahaan mampu bersaing dengan para 

kompetitornya. Jika pengelolaan sumber daya manusia tidak berjalan efektif 

maka akan muncul permasalahan yang akan mengganggu kinerja perusahaan. 

Salah satu bentuk perilaku karyawan yang muncul akibat kegagalan  

perusahaan mengola sumber daya manusia adalah turnover. Mobley (dalam 

Sidharta dkk, 2011) berpendapat, bahwa turnover karyawan diawali dengan 

turnover intention dan keduanya memiliki hubungan yang erat antara keduanya. 

Turnover intention merupakan permasalahan yang serius dalam konteks 

manajemen sumber daya manusia (Fah, 2010). Karyawan yang memiliki turnover 

intention akan mulai berfikir untuk mencari alternatif pekerjaan, mengevaluasi 

dan kemudian membuat keputusaan untuk bertahan atau sebaliknya berfikir 

untuk meninggalkan perusahaan tersebut. Sejalan dengan pendapat di atas 

menurut Nahusona (dalam Wahyuni, 2014), keinginan untuk pindah merupakan 

sinyal awal terjadinya turnover karyawan dalam perusahaan. Hal tersebut perlu 

dijadikan perhatian bagi perusahaan karena tingginya turnover dapat 

mengganggu aktifitas dan produktivitas perusahaan. 

Ditambahkan oleh Mobley (dalam Nathalia, 2010) bahwa terdapat 

hubungan antara kepuasaan dan berhenti bekerja. Hubungan dimulai dari 

adanya pikiran untuk berhenti bekerja, usaha mencari pekerjaan baru, intensi 

untuk berhenti bekerja atau tetap bertahan dan terakhir adalah memutuskan 

berhenti bekerja. Perasaan tidak puas memicu rencana berhenti bekerja, 

kemudian mengarahkan pada usaha mencari pekerjaan baru. Berbagai faktor 
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yang mempengaruhi keinginan karyawan untuk meninggalkan organisasi antara 

lain stress kerja, kepuasaan kerja, kecerdasaan emosional, komitmen organisasi, 

lama kerja, tingkat pendidikan, keahlian kerja, konflik peran, kekuatan identitas 

perusahaan, kualitas kehidupan dan budaya organisasi (Handoko, 2002).  

Ada beberapa efek negatif keluarnya karyawan antara lain adalah 

meningkatnya biaya perekrutan. Penelitian Langitan (2010) menyatakan bahwa 

turnover intention yang tinggi menyebabkan beban kerja meningkat. Dengan 

peningkatan beban kerjanya menyebabkan presentasi kerja meningkat dan 

kinerja tidak optimal. Adapun akibat negatif turnover yang dipaparkan dilihat dari 

segi biaya, prestasi, pola komunikasi sosial, merosotnya semangat kerja, strategi 

pengendalian yang kaku, dan biaya peluang strategi. 

Disisi lain, Mobley membuktikan (dalam Nasution, 2009), dampak negatif 

yang dirasakan oleh perusahaan akibat turnover merugikan perusahaan baik 

segi biaya, sumber daya dan motivasi karyawan. Dengan terjadinya turnover 

berarti perusahaan kehilangan sejumlah tenaga kerja. Kehilangan ini harus 

diganti dengan karyawan baru. Perusahaan harus mengeluarkan biaya mulai dari 

perekrutan hingga mendapatkan tenaga kerja siap pakai. Karyawan yang 

tertinggal akan terpengaruh motivasi dan semangat kerja. Karyawan sebelumnya 

tidak berusaha mencari lowongan kerja, yang kemudian akan melakukan 

turnover.  

Kasus dalam penelitian ini terjadi di Perusahaan X distibutor makanan. 

Perusahaan yang berawal dari perusahaan bihun kering yang didirikan sejak 

tahun 1959 disukoharjo, Jawa Tengah. Pada tahun 1992 perusahaan ini berubah 

menjadi perseroan dengan produk utama adalah bihun kering dan mie kering. 

Dengan perkembangan yang sangat pesat maka bertambahnya permintaan 

konsumen mendorong perseroan tersebut membangun pabrik di karangayar 

pada tahun 1995. Pada tahun 2002, pembukaan lahan yang luar mendorongnya 

untuk mengembangkan produk yang dimiliki tidak hanya bihun dan mie kering 

saja namun juga mie instan, biskuit dan snack. Pada tahun yang sama perseroan 

juga menerapkan sistem manajemen yang canggih untuk mencapai perbaikan 

produktivitas dan evisiensi. Tahun 2003, perseroan ini berubah menjadi 

perusahaan publik sebagai perusahan terbuka di Bursa Efek Indonesia.   

PT. X memiliki 3 divisi usaha yaitu divisi makanan yang meproduksi 

makanan pokok seperti mie dan bihun; produk makanan konsumsi sperti snack, 

mie instan, biscuit dan permen; divisi beras yang bergerak dalam pengolahan 
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dan distribusi beras; divisi kepala sawit yang bergerak dalam perkebunan dan 

pabrik kelapa sawit. Kegiatan usaha saat ini berfokus pada pengolahan 

makanan, pengolahan beras dan kelapa sawit dan meiliki lima lokasi pabrik 

pengolahan dengan 266 distributor, tiga lokasi pabrik pengolahan beras serta 

tujuh lokasi perkebuanan kelapa sawit. Pada akhir 2017, direksi memutuskan 

untuk melakukan perubahan bahwa distributor berdiri sendiri sebagai 

perusahaan mandiri dan tidak hanya memasarkan produk internal PT. X saja.  

Fenomena yang menonjol dari perusahaan ini adalah tingginya tingkat 

turnover karyawan setiap tahunnya. Peneliti mendapatkan data yang berkaiatan 

dengan Turnover karyawan pada tahun 2014 sebesar 20,74%, pada tahun 2015 

sebesar 28,23% sedangkan pada tahun 2016 sebesar 25, 25%. Didukung 

dengan pendapat Dessler (1997) bahwa berkaitan dengan tingkat turnover, 

umumnya dalam satu tahun angka turnover karyawan tidak boleh lebih dari 10 % 

pertahun, karena turnover yang lebih dari 10%, dapat disimpulkan bahwa PT. X 

mengalami tingkat turnover yang tergolong tinggi.  

Berdasarkan hasil data tingkat turnover maka peneliti menggali data yang 

berkaitan dengan kepuasan kerja di PT. X dengan menggunakan kuesioner 

kepuasaan kerja. Didapatkan hasil bahwa aspek kepuasaan kerja terendah 

terdapat pada aspek gaji dan kebijakan perusahaan. Namun penelitian ini tidak 

akan melakukan intervensi pada aspek gaji dikarenakan aspek tersebut menjadi 

hal yang sensitif untuk diintervensi oleh pihak luar seperti peneliti. Oleh karena 

hal tersebut peneliti hanya akan memberikan intervensi yang berkaitan dengan 

aspek kebijakan perusahaan.  

Pendalaman lebih lanjut berkaitan dengan sumber ketidakpuasaan 

adalah kebijakan atau aturan tentang pekerjaan dan promosi produk. Hal ini 

berbeda antara fakta dilapangan dengan informasi yang mereka ketahui sejak 

awal bekerja. Pendalaman lebih lanjut lagi ternyata didapat data bahwa 

karyawan sejak awal mereka masuk kerja tidak mendapatkan penjelasan 

berkaitan dengan tugas pekerjaan dan organisasi dalam bentuk program yang 

terstandart, sistematis dan terstruktur. Perlunya program pengenalan dan 

pemberian informasi berkaitan dengan latar belakang organisasi dan pekerjaan 

yang terencana bagi karyawan baru untuk dapat membantu melaksanakan 

mereka secara memuaskan. 

Produktifitas menjadi hal yang penting dalam perusahaan namun 

ketidakpuasaan dalam bekerja akan berdampak pada keinginan karyawan untuk 
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keluar dan pada prakteknya karyawan tersebut banyak yang keluar. 

Ketidakpuasaan ini berdampak langsung terhadap proses seleksi, rekrutmen 

karyawan dan proses pengembangan karyawan selanjutnya serta berdampak 

pada lingkungan karyawan tersebut. Penelusuran lebih lanjut terhadap penyebab 

mereka keluar dengan survey kepuasaan kerja. Dari survei tersebut didapat dua 

penyebab yang mereka tidak puas dengan perusahaan yaitu berkaitan dengan 

gaji dan kebijakan perusahaan. Aspek gaji menjadi ketidakpuasaan karena 

ketidakjelasaan dalam hal perhitungan pengajian dan rincian pemberian intensif.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novliadi dan Triyanto (dalam Ningsih 

dkk, 2014) menjelaskan bahwa kepuasaan kerja mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap keinginan keluarnya karyawan atau turnover intention. Karyawan yang 

puas dengan hasil atau lingkungan kerjanya tidak akan mempunyai keinginan 

keluar dari pekerjaan. Demikian pula sebaliknya ketika karyawan yang puas 

dengan pekerjaannya maka keinginan keluar dapat ditekan. Robbins (dalam 

Yuliasia dkk, 2012) menjelaskan individu yang merasa terpuaskan cenderung 

untuk bertahan dalam organisasi sedangkan individu yang kurang terpuaskan 

dengan pekerjaannya akan memilih untuk keluar dari organisasi.  

Salah satu cara mempertahankan karyawan adalah bagaimana cara 

perusahaan memberikan dukungan positif terhadap karyawan, berupa 

komunikasi yang baik dan timbal balik sehingga mampu mengurangi masalah. 

Dengan memberikan gambaran yang realistis dan informasi yang akurat 

terhadap karyawan saat pertama kali masuk berkaitan dengan pekerjaan maka 

karyawan akan lebih mendedikasikan dirinya pada perusahaan yang mereka pilih 

(Suryani, 2011). Ketidakpuasaan karyawan berkaitan dengan kebijakan 

perusahaan serta segala hal yang berkaitan dengan ketentuan kerja dan 

pemegang jabatan seharusnya dapat diantisipasi dengan program orientasi. 

Dalam program orientasi terdapat berbagai materi yang dapat digunakan sebagai 

bekal dan strandar kerja seseorang.  

Proses induksi atau sering disebut orientasi karyawan menurut Hariandja 

(2002) menyatakan bahwa orientasi merupakan suatu program untuk 

memperkenalkan karyawan baru pada peran mereka, organisasi, kebijakan, nilai, 

keyakinan dan pada rekan kerja mereka. Biasanya dilakukan oleh departemen 

SDM dan atasan langsung dari pegawai tersebut untuk mensosialisasikan nilai 

organisasi. Orientasi karyawan juga merupakan proses penanaman nilai dan 

budaya organisasi kepada karyawan baru. Semakin banyak karyawan menerima 
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nilai-niai organisasi maka semakin besar komitmen maka semakin kuat pula 

budaya perusahaan. Budaya yang kuat ini membentuk kohesivitas, kesetiaan 

dan komitmen terhadap perusahaan dan karyawan akan mengurangi 

keinginannya untuk meninggalkan perusahaan (Langitan, 2010). 

Sejalan dengan penjelasaan di atas, manfaat orientasi karyawan baru 

Menurut Rebecca Ganzel (dalam Usmara, 2006) para karyawan baru yang 

menjalani program orientasi yang telah ditetapkan, hasilnya 69% lebih 

memungkinkan untuk tetap bergabung dengan perusahaan setelah tiga tahun 

dibandingkan dengan para karyawan baru yang tidak menjalankannya. Dengan 

beberapa penelitian tersebut maka program orientasi mampu menekan tingginya 

angka turnover karyawan pada perusahaan. Turnover karyawan mengarah pada 

kenyataan akhir yang dihadapi organisasi berupa karyawan yang meninggalkan 

organisasi pada periode tertentu, sedangkan keinginan berpindah atau intensi 

turnover mengacu pada hasil evaluasi mengenai kelanjutan hubungannya 

dengan organisasi dan belum diwujudkan dalam tindakan pasti meninggalkan 

organisasi. Dengan demikian peneliti ingin membuktikan apakah ada pengaruh 

program orientasi pada karyawan baru mampu menurunkan intensi turnover. 

. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah melihat secara empirik pengaruh 

program orientasi karyawan baru terhadap intensi turnover pada sales di PT. X 

 

Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menambah informasi dan memperkaya ilmu bagi 

Psikologi Industri dan organisasi berkaitan dengan orientasi karyawan baru 

dan intensi turnover tinggi pada karyawan baru 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dasar program orientasi 

karyawan baru khususnya dibagian sales PT. X yang bisa digunakan untuk 

menurunkan intensi turnover karyawan. 
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Intensi Turnover  

Intention diartikan oleh Zeffane (dalam Mulyapradana, 2012) sebagai niat 

atau keinginan yang timbul pada individu untuk melakukan sesuatu. Selain itu, 

intention menurut Fishbein dan Ajzen (dalam Mulyapradana, 2012) sebagai 

kemungkinan subyektif seorang yang melibatkan hubungan antara dirinya dan 

sesuatu perbuatan tertentu. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembentukan intensi 

pada diri seorang terikat dalam suatu perilaku tertentu. Intensi terbentuk dalam 

rangka memenuhi faktor-faktor kebutuhan yang memiliki dampak pada perilaku. 

Maka dari itu, intensi mengarahkan perilaku agar ditampilkan pada waktu dan 

kesempatan yang tepat. 

 Selanjutnya Abelson (dalam Suryani, 2011) menjelaskan turnover 

intention didefiniskan sebagai keinginan seseorang untuk keluar dari 

perusahaannya.  Pendapat Novliadi mendefinisikan intensi turnover sebagai 

kecenderungan atau niat karyawan untuk berhenti bekerja dari pekerjaan secara 

sukarela, sementara Abelson mendefinisikan intensi turnover sebagai suatu 

keinginan individu untuk meninggalkan organisasi dan mencari alternative 

pekerjaan lain (Nayaputra, 2011). 

Peneliti menyimpulkan bahwa definisi intensi turnover yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah keinginan atau kecenderungan seseorang karyawan 

untuk keluar dari pekerjaannya secara sukarela. 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Intensi Turnover   

Mobley (dalam Nayaputra, 2011) mengemukan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi intensi turnover saling berkaitan satu sama lain dan cukup 

kompleks. Diantara faktor-faktor tersebut yang dibahas antara lain adalah: 

a. Usia 

Melalui penelitiannya yang terdahulu menunjukan adanya hubungan 

yang signifikan antara usia dan intensi turnover dengan arah hubungan 

negatif. Artinya semakin tinggi usia seseorang semakin rendah intensi 

turnovernya karena pekerja yang lebih tua tidak mungkin berpindah-pindah 

tempat kerja dengan berbagai alasan seperti tanggungjawab keluarga, 

mobilitas yang menurun, repot untuk pindah kerja dan beradaptasi dengan 

pekerjaan baru dan energi yang berkurang. Sementara Gilmer berpendapat 

bahwa tingkat turnover  yang cenderung lebih tinggi pada karyawan berusia 

muda disebabkan karena mereka masih memiliki keinginan untuk mencoba-
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coba. Pekerjaan serta ingin mendapatkan keyakinan diri lebih besar melalui 

coba-coba tersebut. 

b. Lama kerja 

Hasil penelitian yang pernah dilakukan menunjukan adanya korelasi 

negatif antara masa kerja dengan turnover yang berarti semakin lama kerja 

semakin rendah kecenderungan turnovernya. Turnover lebih banyak terjadi 

pada karyawan dengan masa kerja lebih singkat. Interaksi dengan usia, 

kurangnya sosialisasi awal merupakan keadaan yang memungkinkan 

terjadinya turnover tersebut. 

c. Tingkat pendidikan dan inteligensi 

Mobley juga berpendapat bahwa tingkat pendidikan berpengaruh pada 

dorongan untuk melakukan turnover. Lebih jelas dikatakan bahwa yang 

mereka mempunyai tingkat intelegensi tidak selalu tinggi akan memandang 

tugas sulit sebagai tekanan dan sumber kecemasan dan cenderung mudah 

merasa gelisah akan tanggungjawab yang akan diberikan padanya dan 

merasa tidak aman. Sebaliknya mereka yang mempunyai tingkat intelegensi 

tinggi akan cepat bosan dengan pekerjaan yang monoton dan mereka berani 

mencari pekerjaan baru daripada mereka yang pendidikannya terbatas 

karena kemampuan intelegensi yang terbatas pula. 

d. Keterikatan dengan perusahaan 

Penelitian yang dilakukan oleh Hon, Michaels dan Spector, Arnold dan 

Foeldman, Steel dan Ovalle (dalam Nayaputera, 2011) menemukan bahwa 

keterikatan terhadap perusahaan mempunyai korelasi yang negatif dan 

signifikan terhadap intensi turnover berarti semakin tinggi keikatan seorang 

terhadap perasaan semakin kecil orang tersebut mempunyai intensi untuk 

berpindah pekerjaan dan perusahaan dan sebaliknya 

e. Kepuasaan kerja 

Penelitian yang dilakukan Michael dan Spector menunjukan bahwa 

tingkat turnover dipengaruhi oleh kepuasaan kerja seseorang. Mereka 

menemukan bahwa semakin tidak puas seseorang terhadap pekerjaannya 

akan semakin kuat dorongannya untuk melakukan turnover. Kepuasaan kerja 

pada dasarnya merupakan sesuatu yang sifatnya individual. Setiap individu 

memiliki nilai yang berbeda sesuai dengan system nilai yang berlaku pada 

dirinya. 
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f. Budaya perusahaan 

Budaya perusahaan menurut Tani (dalam Nayaputera, 2011) merupakan 

suatu kekuatan tak terlihat yang mempengaruhi pikiran, perasaan, 

pembicaraan maupun tindakan manusia yang bekerja didalam perusahaan. 

Budaya perusahaan mempengaruhi persepsi mereka, menentukan dan 

mengharapkan bagaimana cara individu bekerja sehari-hari dan dapat 

membuat individu merasa senang dalam menjalankan tugas. 

Ditambahkan oleh Robbins (dalam Nayaputera, 2011) menyatakan 

bahwa budaya perusahaan yang kuat memiliki pengaruh yang cukup besar 

terhadap perilaku karyawan dan  secara langsung mengurangi turnover.  

Dalam budaya yang kuat, nilai utama dalam organisasi sangat dipengang 

teguh dan tertanam pada seluruh karyawan. Semakin banyak karyawan 

yang menerima nilai-nilai tersebut dan semakin besar komitmen terhadapnya 

maka semakin kuat budaya perusahaan itu. Budaya yang kuat ini akan 

membentuk kohesivitas, kesetiaan dan komitmen terhadap perusahaan pada 

para karyawan, yang akan mengurangi keinginan karyawan untuk 

meninggalkan organisasi atau perusahaan. 

Peneliti menyimpulkan bahwa budaya organisasi perlu dikomunikasikan 

dan disosialisasikan karena budaya mencakup segala hal yang berkaitan 

dengan kebijakan, peraturan, nilai-nilai perusahaan dan tujuan perusahaan 

yang wajib diperkenalkan sejak awal saat karyawan masuk menjadi bagian 

sebuah perusahaan yang disajikan dalam program yang terstruktur dan 

sistematis. Dalam hal ini orientasi karyawan menjadi sarana untuk 

memperkenalkan kepada karyawan pada segala hal berkaitan dengan 

perusahan yang akan berdampak pada keinginan mereka untuk bertahan 

dan meminimalkan keinginan kemungkinan yang memicu mereka untuk  

turnover. 

 

Ciri-ciri Intensi Turnover  

Hanisch (dalam Fahlevi, 2015) memaparkan bahwa intensii turnover 

memiliki beberapa  ciri antara lain: (1) Absensi kerja, (2) Pulang kerja lebih awal, 

(3) Datang terlambat, (4) Tidak mengikuti rapat, (5) Melanggar aturan.  

Ditambahkan oleh Hartono (dalam Rahmad, 2015) menyampaikan ciri-ciri intensi 

turnover antara lain: (1) Absensi yang meningkat, (2) Malas kerja, (3) 
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Peningkatan terhadap pelanggaran tata tertib, (4) peningkatan protes terhadap 

atasan. 

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, menurut Abelson (dalam 

Nayaputra,2011), tindakan penarikan diri terdiri dari beberapa komponen yang 

secara simultan muncul dalam individu berupa adanya pikiran untuk keluar, 

keinginan untuk mencari lowongan pekerjaan lain, mengevaluasi kemungkinan 

untuk menemukan pekerjaan yang layak ditempat lain dan adanya keinginan 

untuk meninggalkan organisasi. 

Penelitian ini akan mengggunakan pendapat Hanisch yaitu absensi kerja, 

pulang kerja awal, datang terlambat, tidak mengikuti rapat dan melanggar 

peraturan dalam menyusun data dokumentasi pendukung pada penelitian ini. 

 

Tahapan Kognitif Intensi Turnover 

Mobbley (dalam Mulyapradana, 2012), merumuskan tahap-tahap kognitif 

yang dialami individu sebelum meninggalkan pekerjaan yaitu: 

a. Pikir-pikir untuk berhenti bekerja (thoughts of quitting) 

b. Berniat untuk mencari alternative pekerjaan lain (intention to search for   

another job) 

c. Berniat untuk meninggalkan pekerjaan (intention to quit) 

 Model Mobbley menerangkan bahwa proses turnover dimulai sejalan 

dengan meningkatnya ketidakpuasaan dari karyawan tersebut terhadap 

pekerjaannya, sehingga pilihan untuk berhenti dari pekerjaan juga meningkat. 

Model tersebut menunjukan bahwa tahapan kognitif dimulai pada saat individu 

mulai berfikir untuk berhenti dari pekerjaanya. Hal ini melibatkan penilaian antara 

hal-hal yang diharapkan dari pekerjaannya yang baru dengan harga yang harus 

dibayar jika meninggalkan pekerjaan yang sekarang. 

Selanjutnya apabila individu menemukan bahwa terdapat peluang untuk 

mendapatkan alternative pekerjaan lain yang lebih memuaskan, maka pencarian 

untuk pekerjaan baru akan dimulai  (intention to search). Hal ini melibatkan 

penilain karyawan terhadap pendapat atau tidaknya diterimanya hasil pekerjaan 

tersebut. Jika sesuatu atau beberapa alternative pekerjaan lain ditemukan, maka 

alternatif-alternatif tersebut akan dibandingkan dengan pekerjaan saat ini. 

Selanjutnya, apabila alternatif pekerjaan telah ditemukan, tahapan kognitif 

karyawan akan berlanjut pada tahapan ketiga yaitu intensi karyawan tersebut 

untuk meninggalkan pekerjaan (intention to quit). 
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Dengan penjelasan pekerjan lain dapat dikatakan bahwa intensi 

karyawan untuk meninggalkan pekerjaannya adalah kelanjutan dari dua tahapan 

kognitif yang mendahuluinya yaitu berfikir unutk berhenti dari pekerjaannya dan 

intensi untuk mencari pekerjaan lain. Ketika individu memiliki intensi untuk 

meninggalkan pekerjaannya, maka individu tersebut akan mengambil kesimpulan 

untuk tetap bertahan atau untuk meninggalkan pekerjaannya. Selanjutnyam 

apabila keputusan yang diambil individu adalah meninggalkan pekerjaannya, 

maka terjadi turnover sukarela yang sebenarnya.  

Peneliti akan menggunakan tahapan intensi turnover menurut pendapat  

ini Mobbley (dalam Mulyapradana, 2012),  yaitu: pikir-pikir untuk berhenti bekerja 

(thoughts of quitting), berniat untuk mencari alternatif pekerjaan lain (intention to 

search for another job) dan berniat untuk meninggalkan pekerjaan (intention to 

quit) sebagai komponen penyusunan skala intensi turnover penelitian ini. 

 

Program Orientasi Karyawan Baru 

Organisasi sering membuat kesalahan dalam berfikir bahwa orientasi 

merupakan pelatihan kerja. Hal ini tidak benar, pelatihan dalam pekerjaan adalah 

peningkatan keahlian untuk tugas-tugas dan aktivitas yang diperlukan diposisi 

tertentu. Sedangkan orientasi karyawan memberikan karyawan baru informasi 

tentang latar belakang perusahaan, informasi yang mereka butuhkan untuk 

melaksanakan pekerjaan mereka secara memuaskan (Usmara, 2006). 

Mathis dan Jackson (2002) menambahkan bahwa  orientasi adalah 

perkenalan yang terencana bagi karyawan baru kepada pekerjaan mereka, rekan 

kerja dan organisasi. Meskipun demikian, orientasi sebaiknya tidak dilakukan 

secara mekanis, proses searah. Oleh karena seluruh karyawan berbeda, 

orientasi harus menampung kesadaran yang sendistif dari kecemasaan, 

ketidakpastian, dan kebutuhan dari tiap individu. Hampir sama dengan 

sebelumnya, Dessler (1997) bahwa orientasi pegawai adalah memberikan 

informasi mengenai organisasi dan latar belakangnya kepada pegawai baru 

sehingga ia mampu mengembangkan pekerjaan secara memuaskan, seperti 

informasi tentang peraturan organisasi. 

Lebih lanjut, Saksono (dalam Badriyah, 2015) berpendapat bahwa 

orientasi merupakan proses yang dilalui para pegawai baru dan organisasi 

menjelaskan persepsi serta harapan masing-masing. Karena, kejelasaan 

hubungan antara para pekerja dan para manajer organisasi merupakan dasar 
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bagi produktivitas, pelayanan klien, perhatian terhadap tepat terhadap orientasi 

karyawan baru harus memperkuat pola yang ditetapkan selama wawancara 

pekerjaan yang realistis demi keberhasilan hubungan kerja pada masa yang 

akan datang. 

Priansa (2014) menyatakan program orientasi yang sering disebut 

program induksi adalah program yang mengenalkan pegawai baru berkaitan 

dengan jabatan yang akan diemban. Hal ini dilaksanakan karena semua 

karyawan baru membutuhkan waktu untuk dapat menyesuaikan diri atau 

beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Sepaham dengan Priansa, Martoyo 

(dalam Priansa, 2014) menyatakan bahwa orientasi adalah memperkenalkan 

pegawai baru dengan peranan atau kedudukan mereka dengan organisasi dan 

dengan para pegawai lain. 

Peneliti menyimpulkan bahwa Orientasi karyawan baru adalah program 

yang didesain sebagai sarana penyediaan informasi dasar yang berisi 

penanaman sikap, kebijakan, standart kerja, nilai dan pola perilaku dalam 

organisasi kepada pegawai baru yang mereka perlukan untuk melaksanakan 

pekerjaan.  

 

Tujuan Program Orientasi 

Dalam studi yang dilaksanakan diperusahaan Texas Instrumen, para ahli 

menemukan hal-hal berikut tentang pegawai baru: (a) Hari-hari pertama ditempat 

kerja merupakan hari yang mencemaskan dan menggangu perasaan; (b) Paktik-

praktik “prabakti karyawan baru” oleh teman sekerja turut meningkatkan rasa 

cemas; (c) Rasa cemas berangsur-angsur hilang dengan proses “training”; (d) 

Karyawan baru bekerja disebabkan rasa cemas ini; (e) Karyawan baru enggan 

membicarakan masalah itu dengan supervisor mereka. Orientasi karyawan 

bertujuan untuk memperkecil masalah-masalah seperti itu. Orientasi 

memperkenalkan karyawan baru dengan perusahaan, membantu mereka untuk 

saling mengenal dan saling bekerja sama (dalam Badriyah, 2015) 

Pendapat Martin dan Jackson (2002), dilihat dari perspektif pengusaha 

dan karyawan, orientasi memiliki beberapa tujuan spesifik yaitu: 

a. Bagi Pengusaha 

(1) Peningkatan produktivitas, Texas Instruments menemukan bahwa 

orientasi membantu karyawan mancapai tingkat produktivitas penuh 

sedikitnya dua bulan lebih awal dibanding dengan mereka yang tanpa 
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pengalaman orientasi yang efektif. Orientasi organisasi benar-benar 

dimulai selama proses perekrutan dan seleksi karyawan, karena 

bagaimana cara seseorang diperlakukan dan apa yang mereka pelajari 

mengenai organisasi selama kontak pertama akan membentuk 

bagaimana cara mereka menghadapi tugas barunya.  

(2) Pengurangan tingkat keluar masuk karyawan, perusahaan dengan 

program orientasi yang efektif menemukan bahwa karyawan bertahan 

lebih lama. Corning Glass mencatat bahwa 70% dari karyawan yang 

memiliki nilai tinggi dalam orientasi akan bertahan setidaknya tiga tahun. 

Perusahaannya mampu mengurangi tingkat keluar masuk karyawan 

setiap tahunnya sebesar 40% dan banyak penurunan ini dikaitkan 

dengan lebih efektifnya orientasi karyawan baru.  

(3) Pengenalan organisasi, tujuan lain dari orientasi adalah 

menginformasikan kepada karyawan baru mengenai sifat dari organisasi 

itu sendiri. Pengenalan organisasi secara umum termasuk pandangan 

singkat mengenai organisasi, sejarahnya, struktur, para pemimpin kunci, 

tujuan, produk, dan pelayanan dari organisasi serta gambaran pekerjaan 

dan informasi umum lainnya.  

b. Bagi Karyawan Baru 

Martin dan Jackson (2002), berpendapat bahwa karyawan baru umumnya 

sangat bergairah akan adanya “start awal” dan juga memiliki kecemasaan 

terhadap apa yang akan mereka hadapi nanti, oleh karena itu orientasi 

membantu menciptakan:  

(1) Kesan menyenangkan bagi karyawan, tentunya program orientasi 

yang baik dapat menciptakan kesan yang menyenangkan bagi 

organisasi dan pekerjaan itu sendiri. Dengan memberikan informasi 

yang memadai baik dalam pembuatan laporan, menangani adminisratif 

dan berbagai karyawan lain yang memberikan kontribusi dalam 

menciptakan kesan yang baik terhadap organisasi.  

(2)  Meningkatkan penerimaan interpersonal, para karyawan baru sering 

kuatir akan pertemuannya dengan orang-orang didalam unit kerjanya. 

Lebih jauh lagi, harapan dari kelompok kerja tidak selalu paralel dengan 

yang disampaikan oleh pihak manajemen selama masa orientasi formal. 

Jika ada keterbatasan dalam orientasi formal yang disampaikan dengan 
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baik, karyawan baru akan berorientasi dalam kelompok sendiri, 

kemungkinan dalam cara-cara yang tidak menguntungkan organisasi.  

Peneliti menyimpulkan bahwa tujuan orientasi karyawan baru antara lain: 

memperkenalkan karyawan baru dengan perusahaan, membantu mereka untuk 

saling mengenal dan saling bekerjasama, meningkatkan produktivitas, 

pengurangan tingkat keluar masuk karyawan, memberikan kesan menyenangkan 

bagi karyawan dan meningkatkan penerimaan interpersonal. 

 

Muatan Program Orientasi  

Isi program orientasi menurut Simamora (1997) meliputi pengenalan 

karyawan baru terhadap perusahaan, fungsi-fungsi, tugas-tugas, dan orang-

orangnya. Perusahaan besar biasanya mempunyai program orientasi formal 

yang menjelaskan karakteristik perusahaan, sejarahnya, produk dan jasanya, 

kebijakan dan praktik umum, organisasinya, tunjangan dan peraturan lainnya. 

Menurutnya ada dua jenis orientasi yang berbeda biasanya berlangsung didalam 

sebagian besar organisasi yaitu: 

a. Induksi  

Melibatkan interaksi antara karyawan baru, penyelianya langsung, dan 

program non formal.  

b. Sosialisasi 

Merupakan proses kesinambungan melaluinya para karyawan mulai 

memahami dan menerima nilai, norma, dan keyakinan yang dianut 

orang-orang didalam organisasi.  

Lebih sederhana disampakan oleh Saksono (dalam Badriyah, 2015) bahwa 

dalam masa orientasi, calon pegawai harus diperkenalkan pada hal-hal yang 

menyangkut organisasi baik struktur, job description maupun segala peraturan 

yang berlaku didalam organisasi dan tugas yang akan dilimpahkan padanya.  

Berbeda dengan sebelumnya, pendapat Priansa (2014) materi-materi yang 

disampaikan kepada pegawai dalam masa orientasi disesuaikan dengan 

kepentingan dan kebutuhan organisasi serta ditujukan bagi pegawai agar ia 

mampu menambahkan tugas dan pekerjaan dengan lebih baik. Materi-materi 

yang disampaikan dala orientasi pegawai antara lain: organisasi, pelanggan, 

pesaing, tim kerja, peraturan organisasi, pekerjaan utama, fasilitas dan 

kebiasaan.  
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Penelitian ini akan menggunakan pendapat Priansa dalam menyusun 

materi program orientasi karyawan baru yaitu berisi  organisasi, pelanggan, 

pesaing, kebiasaan, tim kerja, peraturan organisasi, pekerjaan utama dan 

fasilitas. Karena materi tersebut mewakili kebutuhan pengetahuan karyawan baru 

dalam menjalankan tugasnya baik dilingkup organisasi, kelompok dan pekerjaan 

intinya.  

 

Efektivitas Program Pelatihan  

Pelatihan menurut Dessler (dalam Gaol, 2014) merupakan proses 

pengajaran karyawan baru atau yang ada sekarang keterampilan yang mereka 

butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Dengan kata lain bahwa 

pelatihan berfokus pada keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

pekerjaan sekarang. Di sisi lain, Bangun (2012) berpendapat bahwa pelatihan 

adalah proses untuk mempertahankan dan memperbaiki keterampilan karyawan 

untuk menghasilkan pekerjaan yang efektif. Berdasarkan beberapa pendapat 

tokoh diatas peneliti menyimpulkan bahwa pelatihan merupakan proses 

pembelajaran yang diberikan secara terencana dan sistematis dengan tujuan 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan agar mampu meningkatkan 

kinerjanya. 

Usmara (2006) menambahkan bahwa pelatihan diadakan agar supaya 

organisasi bisa bersaing dan berkembang. Organisasi mampu meningkatkan 

competitive advantages. Peningkatan ini terjadi dikarenakan pelatihan yang 

diadakan mampu meningkatkan pula ketrampilan anggota serta komitmen dalam 

bekerja. Sejalan dengan pendapat tersebut, orientasi karyawan juga merupakan 

proses penanaman nilai dan budaya organisasi kepada karyawan baru. Semakin 

banyak karyawan menerima nilai-niai organisasi maka semakin besar komitmen 

maka semakin kuat pula budaya perusahaan. Budaya yang kuat ini membentuk 

kohesivitas, kesetiaan dan komitmen terhadap perusahaan dan karyawan akan 

mengurangi keinginannya untuk meninggalkan perusahaan (Langitan, 2010). 

 Program pelatihan dikatakan efektif jika pelatihan itu memenuhi 

kebutuhan organisasi. Kebutuhan organisasi merupakan kesenjangan 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja yang diharapkan tidak sesuai dengan 

yang ada di lapangan. Organisasi atau seseorang yang hendak mengadakan 

pelatihan harus memilih teknik dan pendekatan pelatihan yang tepat. Pemilihan 
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teknik pelatihan dapat menentukan apakah sasaran pelatihan tercapai serta 

menjadi penentu peningkatan kerja sebagai hasil dari pekerjaan (Usmara, 2006).  

Lebih lanjut, menurut Noe (2010), pelatihan dikatakan berhasil jika 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dipelajari bisa dikuasai oleh karyawan 

dan dipraktekkan secara nyata dalam kegiatan keseharian pekerjaannya. 

Keberhasilan dari suatu pelatihan dan untuk mengukur efektivitas pelatihan 

diketahui dengan melakukan evaluasi pelatihan. Menurut Kirkpatrick (2007), 

evaluasi pelatihan terdiri dari empat level, yaitu: 

1. Level reaksi, yaitu mengukur kepuasan peserta terhadap proses pelatihan, 

yaitu terkait materi, pelatih, fasilitas serta metode pelatihan yang 

digunakan. 

2. Level pembelajaran, yaitu untuk mengukur pengetahuan terkait materi yang 

diperoleh peserta selama mengikuti pelatihan  

3. Level perilaku, merupakan perubahan perilaku peserta paska mengikuti 

pelatihan.  

4. Level hasil, yaitu melihat perubahan hasil yang terjadi paska mengikuti 

pelatihan.  

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan evaluasi pelatihan sampai 

pada level ke tiga, yaitu level evaluasi perilaku. Hal tersebut dikarenakan untuk 

dapat mencapai level hasil maka memerlukan jangka waktu yang panjang.  

 

Pengaruh Program Orientasi Karyawan Baru terhadap Intensi Turnover 

pada Sales 

Dampak dari turnover karyawan antara lain meningkatnya biaya 

perekrutan,  adanya biaya yang tidak masuk akal dari hilangnya seorang 

karyawan kunci, tidak jarang karyawan yang keluar organisasi tidak terkendali 

dan tidak diharapkan sangat merugikan perusahaan. Langitan (2010) 

menyatakan bahwa turnover intention yang tinggi menyebabkan beban kerja 

meningkat, meningkatnya beban kerja akan menyebakan presentasi kerja 

meningkat dan kinerja tidak optimal. Adapun akibat negatif turnover yang 

dipaparkan dilihat dari segi biaya, prestasi, pola komunikasi sosial, merosotnya 

semangat kerja, strategi pengendalian yang kaku, dan biaya peluang strategi.  

Selain itu dengan pendapat Mobley (dalam Nasution, 2009), dampak 

negatif yang dirasakan oleh perusahaan akibat turnover  merugikan perusahaan 

baik segi biaya, sumber daya dan motivasi karyawan. Dengan terjadinya turnover 
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berarti perusahaan kehilangan sejumalah tenaga kerja. Kehilangan ini harus 

diganti dengan karyawan baru. Karyawan yang tertinggal akan terpengaruh 

motivasi dan semangat kerja.  

 Spector (dalam Priansa, 2014) menyatakan sebagaian besar teori melihat 

perpindahan karyawan merupakan hasil dari ketidakpuasaan karyawan terhadap 

pekerjaannya. Ketidakpuasaan tersebut muncul akibat kesenjangan antara 

karyawan dan manajemen. Diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Sari dkk 

(2015) bahwa Ketidakpuasaan kerja sering diidentifikan sebagai salah satu 

alasan penyebab turnover Intention. 

Sebagai upaya untuk menekan terjadinya turnover  ini harus dimulai dari 

upaya untuk menekan keinginan untuk keluar kerja (turnover intentions). 

Purbaningrum (dalam Nasution, 2009) menyatakan bahwa dengan kebijakan 

yang dapat meningkatkan pengalaman kerja karyawan, akan membuat 

seseorang lebih memiliki intensitas untuk serius bekerja pada perusahaan yang 

sudah merekrutnya dan mampu menekan perasaan untuk keluar kerja dari 

perusahaan.  

Nathalia (2010) menyatakan intensi turnover  ada di bawah kontrol 

individu sehingga dapat memberikan hasil penelitian lebih cepat dan relatif 

mudah diprediksi dibandingkan perilaku dibandingkan orang melakukan 

perpindahan pekerjaan. Turnover  mengarah pada kenyataan akhir yang 

dihadapi organisasi berupa jumlah karyawan yang meninggalkan organisasi 

pada periode tertentu, sedangkan keinginan berpindah mengacu pada hasil 

evaluasi mengenai kelanjutan hubungannya dengan organisasi dan belum 

diwujudkan dalam tindakan pasti meninggalkan organisasi. 

Kekecewaan karyawan akan kebijakan perusahaan dan segala hal 

berkaitan dengan perusahaan serta pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, 

seharusnya dapat diantisipasi sejak awal. Dengan program pengenalan yang 

lebih terencana, karyawan baru diperkenalkan dengan lingkungan barunya serta 

dipersiapkan kemampuannya untuk bisa menjalankan pekerjaannya secara 

optimal. Terutama para sales yang merupakan ujung tombak perusahaan 

distribusi seharusnya diberikan bekal yang jelas akan pengetahuan dan 

kemampuannya terutama sebagai cermin perusahaan yang dikenal masyarakat. 

Oleh sebab itu perusahan perlu melakukan program orientasi karyawan 

baru sebagai sarana untuk karyawan baru mengenal perusahaan. Sesuai 

dengan pendapat Mobley (dalam Firmanto dan Krisyanto, 2013), dinyatakan 
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bahwa proses memasuki organisasi adalah proses untuk menyesuaikan individu 

dan organisasi. Agar proses penyesuaian efektif, individu dan organisasi harus 

terlibat aktif. Ketidakefektifan penyesuaian ini akan mengakibatkan perilaku 

menari diri individu dari organisasi. 

Oldfield (dalam Adi, 2009) menyatakan untuk membuat karyawan baru 

dapat terasimilasi atau terintegrasi ke dalam perusahaan perlu adanya proses 

sosialisasi yang merupakan proses berkelanjutan melalui proses tersebut 

karyawan mulai mengerti, memahami dan menirima nilai, norma dan keyakinan 

yang juga dipercaya dan dianut oleh karyawan lain diperusahaan.  

Pemahaman terhadap hal-hal tersebut akan memperlancar hubungan 

seorang karyawan lebih-lebih yang baru masuk bekerja dengan lingkungan 

kerjanya. Karena bagaimanpun juga ada “sesuatu” yang merupakan “pola 

bersama dari keyakinan, sikap dan asumsi akan nilai-nilai”, hal ini terwujud dan 

membentuk cara orang bertindak dan berinteraksi dan sangat mempengaruhi 

cara perilaku dalam bekerja dilakukan. Dengan memahaminya berarti seorang 

karyawan baru sudah melebur ke dalam budaya baru yang juga dianut oleh 

semua karyawan lain di lingkungan kerja itu. Sepaham dengan yang 

disampaikan Daniel (dalam Adi, 2009)  menyatakan bahwa perusahaan yang 

paling sukses akan menjadi yang paling efektif dalam melatih tenaga kerja 

mereka untuk berasimilasi ke dalam budaya kerja mereka. 

 Proses induksi atau sering disebut orientasi karyawan menurut Hariandja 

(dalam Priansa, 2014) orientasi merupakan suatu program untuk 

memperkenalkan karyawan baru pada peran mereka, organisasi, kebijakan, nilai, 

keyakinan dan pada rekan kerja mereka. Biasanya dilakukan oleh departemen 

SDM dan atasan langsung dari pegawai tersebut untuk mensosialisasikan nilai 

organisasi.   

Orientasi  sesungguhnya merupakan satu komponen proses sosialisasi 

karyawan baru terhadap organisasi. Orientasi menurut Chao (Usmara, 2006) 

adalah proses yang terus berjalan berupa penanaman dalam diri karyawan 

berupa sikap-sikap, standar, nilai, budaya dan pola perilaku yang berlaku yang 

diharapkan oleh organisasi dan departemennya. Ini memudahkannya para 

karyawan baru untuk mempelajari pengetahuan dan kemampuan yang telah 

dibangun secara mendalam pada sistem, rutinitas, dan kebudayaan organisasi.    

Robbins (dalam Langitan, 2010) menyatakan bahwa budaya perusahaan 

yang kuat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku karyawan yang 
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secara langsung mengurangi turnover. Dalam budaya organisasi yang kuat nilai-

nilai utama organisasi atau perusahaan sangat dipegang teguh dan tertanan 

pada seluruh karyawan. Semakin banyak karyawan menerima nilai-nilai 

organisasi itu semakin besar komitmen terhadapnya maka semakin kuat budaya 

perusahaan tersebut. Budaya yang kuat ini membentuk kohesivitas, kesetiaan 

dan komitmen terhadap perusahaan dan karyawannya dan akan mengurangi 

keinginan karyawan untuk meninggalkan perusahaan.  

Pada dasarnya budaya organisasi dalam perusahaan merupakan alat 

untuk mempersatukan setiap individu untuk melakukan aktivitas secara bersama. 

Budaya akan mempengaruhi kepuasaan kerja karyawan. Kepuasaan kerja 

karyawan sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Budaya 

merupakan suatu kekuatan yang tidak terlihat yang mempengaruhi pemikiran, 

perasaan, pembicaraan maupun tindakan manusia yang bekerja dalam 

perusahaan tersebut. Peran budaya dalam mempengaruhi sikap dan perilaku 

karyawan tampak makin penting karena adanya  budaya organisasi yang kuat 

diperkenalkan dan dilaksanakan karyawan. Sarana budaya organisasi 

menjadikan organisasi mampu memastikan bahwa semua karyawan diarahkan 

kearah yang sama. 

Orientasi karyawan baru merupakan hal yang penting dalam 

memperkenalkan organisasi dan jabatan kepada mereka. Smalley (dalam Hartiti, 

2012) menyatakan bahwa orientasi yang buruk dapat menyebabkan pegawai 

baru mengundurkan diri sewaktu-waktu atau menimbulkan masalah dimasa 

mendatang. Berhasil tidaknya seseorang mengenal organisasi dan beradaptasi 

sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak mereka mengenal sikap, standar, nilai 

dan pola perilaku yang harus dimiliki sebagai hasil akhir dari kinerja mereka. 

Dengan demikian jika ingin memperoleh hasil kinerja yang baik, maka proses 

pengenalan dan pemahaman isi program juga harus seiring dengan kinerja yang 

diharapkan. 

Selain itu, Mangkuprawira (2003) menyatakan bahwa salah satu manfaat 

dari program orientasi adalah pengurangan kecemasan karyawan baru dengan 

kecemasan yang lebih sedikit maka karyawan baru akan lebih mempelajari tugas 

dengan baik. Ditambahkan oleh Usmara (2006) menggambarkan orientasi 

sebagai pengaturan kesan pertama untuk meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan baru, mengurangi frustasi dan tingkat keluar masuk karyawan 

(turnover) dan sebuah program untuk memfokuskan individu pada hal yang 
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penting untuk diketahui dan dikerjakan sehingga memudahkan karyawan 

meningkatkan kesuksesan. 

Pekerja yang berorientasi dengan sempurna memiliki harapan tantang pekerjaan 

yang baik. Hasilnya, pendatang baru yang berorintasi dengan baik membutuhkan 

perhatian sedikit saja dari rekan kerja dan atasannya, melaksanakan pekerjaan 

dengan baik dan sangat memungkinkan untuk tidak keluar dari perusahaannya. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rebecca dan Ganzel (dalam 

Usmara, 2006) menyatakan para karyawan baru yang menjalani program 

orientasi, terbukti hasilnya setelah tiga tahun 69% lebih tetap bergabung dengan 

perusahaan dibandingkan dengan para karyawan baru yang tidak menjalaninya. 

Didukung dengan pendapat Jennifer Huctchins menyatakan bahwa karyawan 

yang menjalankan orientasi dengan baik akan menunjukan komitmen yang lebih 

besar kepada pemimpinnya.   

Harrison (dalam Usmara, 2006), berpendapat bahwa seorang pemimpin 

praktik pengembangan eksekutif Mancherster Partners mengatakan bahwa 

sebagian besar karyawan baru termasuk dalam 40% yang mengalami kegagalan 

memulai begitu saja bahkan pada minggu pertama masa kerja suatu posisi baru. 

Hal ini merupakan akibat dari karyawan baru tidak mengetahui tujuan dan hal 

yang menyangkut perusahaan dan dari pihak perusahaan tidak memberikan 

pengetahuan berkaitan dengan pekerjaan mereka. Merencanakan dan 

mendesain program orientasi kepada karyawan baru dan menginformasikan 

nilai-nilai serta budaya perusahaan merupakan hal yang penting untuk membuat 

para karyawan merasa cocok dan dapat menjadi produktif di dalam lingkungan 

baru tersebut. Proses adaptasi yang dilakukan karyawan baru sangat dibutuhkan 

agar tercipta keselarasan dan kerjasama yang solid.  

 

Hipotesis Penelitian: 

Ada pengaruh program orientasi karyawan baru terhadap intensi turnover.  

Karyawan baru yang mendapatkan program orientasi karyawan baru memiliki 

tingkat intensi turnover yang lebih rendah dibandingkan karyawan baru yang 

tidak mendapatkan program orientasi karyawan baru. 

 

Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan 

menggunakan kuasi experimental design dengan posttest only control group 


